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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Maputo, 07 de Fevereiro de 2019 

Mulheres empreendedoras da cidade de Chimoio terão acesso a formação 
em empreendedorismo para desenvolvimento dos seus negócios. 

A FEMME – Federação Moçambicana das Mulheres Empresárias e 

Empreendedoras, no âmbito do seu programa estratégico, estabeleceu uma 

parceria com a ideiaLab e com a Fundação para Melhoria do Ambiente de 

Negócios – FAN, para implementar um projecto de fortalecimento institucional, 

com o objectivo principal de melhorar o ambiente interno e externo de negócios, 

das empresas lideradas por mulheres. 

Neste âmbito, depois de Quelimane, a cidade de Chimoio irá receber o programa 

de aceleração de negócios “Business M+”. 

Desenvolvido pela ideiaLab, o “Business M+” consiste num workshop vivencial 

de mulheres para mulheres, nos quais as participantes são capacitadas em 

áreas como: Gestão de Negócios, Marketing, Recursos Humanos, 

Aconselhamento de Negócios e Legal. 

O “Business M+” irá acontecer nos dias 20, 21 e 22 de Fevereiro, esperando que 

com esta formação contribua para a consolidação e melhoria do ambiente de 

negócios, para as empresas e empreendimentos liderados por mulheres em 

Chimoio. 

Pela importância de que se reveste este evento, convidamos ao seu prestigiado 

órgão de comunicação a fazer a cobertura e divulgação do mesmo. 
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Sobre a FEMME 

A FEMME - Federação das Mulheres nos Negócios existe com o objectivo de 

contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no mercado moçambicano. 

 

Sobre a ideiaLab 

A ideiaLab é uma empresa Moçambicana fundada em 2010 com o propósito de 

inspirar empreendedores, apoiar o desenvolvimento de startups, acelerar o 

crescimento de Micro, Pequenas e Médias empresas, e promover o 

empreendedorismo e a inovação. 

www.ideialab.biz 

 

Sobre a FAN 

A Fundação para Melhoria do Ambiente de Negócios – FAN, foi criada com o 

objectivo de dar continuidade à implementação bem-sucedida de um programa 

predecessor, ocorrido entre 2011 e 2016, designado Fundo para Ambiente de 

Negócios. A FAN realiza acções que com vista a impulsionar a melhoria do 

ambiente de negócios, em Moçambique. 

http://www.fundacaofan.org.mz 

 

Para mais informação contacte: 

Sofia Cassimo 
Vice-Presidente – FEMME 

Tel.: +258 84 401 1025 

E-mail: sofia@femme.org.mz 

Danial M. Valigy  
Community Catalyst – ideiaLab 

Tel.: +258 84 118 4784 

E-mail: danial.valigy@ideialab.biz 

 


